
 
Број:243 
Датум: 18.04.2017. године 
Сремска Митровица 
              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 234 од 13.04.2017. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговори о јавној набавци мале вредности услуга – Услуге одржавање опреме у 

Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне набавке из плана 
јавних набавки 1.2.2/2017 (интерни број поступка 8/2017), додељују се следећим 
понуђачима: 

 
партија 2 – одржавање електронске и фотографске опреме 
Драган Мудрић ПР велепродаја рачунара и опреме „INFOLAB-SM“  Сремска  
Митровица 
партија 5 – одржавање опреме за јавну безбедност 
MBS SPEKTRUM DOO Sremska Mitrovica 
 

Образложење 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 197 од 27.03.2017. 

године покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуге одржавања 
опреме по партијама у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама. 

Укупна процењена вредност износи 925.000,00 динара без ПДВ. 
Партија 1 – Услуге одржавања намештаја,  
Назив и ознака из општег речника набавке 50850000 – услуге поправке и одржавање 
намештаја, процењена вредност 291.666,66 динара 
Партија 2 – Услуге одржавања електронске и фотографске опреме 
Назив и ознака из општег речника набавке: 50344100 услуге поправке и одржавања  
фотографске опреме, 50343000 услуге и поправке видео опреме, процењена вредност 
75.000,00 динара без ПДВ 
Партија 3 -  Услуге одржавања кухињске опреме 
50880000 – услуге поправке и одржавање опреме за хотеле и ресторане 
процењена вредност 250.000,00 динара без ПДВ 



Партија 4 -  Услуге одржавања остале опреме за угоститељство и домаћинство 
50880000 – услуге поправке и одржавање опреме за хотеле и ресторане, процењена 
вредност 250.000,00 динара без ПДВ 
Партија 5 – Услуге одржавања опреме за јавну безбедност 
ватрогасне опреме, процењена вредност 58.333,33 динара без ПДВ 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 

документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  

Благовремено, тј. до дана 13.04.2017. године до 09:00 часова, примљено је 2 понуде 
од следећих понуђача: 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 227 Драган Мудрић ПР велепродаја 
рачунара и опреме „INFOLAB-SM“  
Сремска Митровица 

12.04.2017. 
године 

09:10 
часова 

2. 228 MBS SPEKTRUM DOO Sremska 
Mitrovica 

13.04.2017. 
године 

8:54 
часова 

 
Неблаговремене понуде (понуде које су достављене после рока за достављање понуда): 
Није било неблаговремених понуда. 
  
ЗА ПАРТИЈУ 2  - Услуге одржавања електронске и фотографске опреме, понуду је поднео 
следећи понуђач: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Драган Мудрић ПР велепродаја рачунара и 
опреме „INFOLAB-SM“  Сремска 
Митровица, Матошева бр. 15, ПИБ: 
107896724, Матични број 63068934 

74.000,00 
динара без 
ПДВ 

  
 

88.800,00 
динара  

 

 
ЗА ПАРТИЈУ 5 – Услуге одржавања кухињске опреме понуду је поднео следећи понуђач :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. MBS SPEKTRUM DOO Sremska Mitrovica, 
Паланка бр. 78, ПИБ:100794194, Матични 
број 08249741 

45.440,00 
динара  

 

54.528,00 
динара 

За партију број 1, 3 и 4 није било понуда. 
Понуде понуђача за партију 2 и партију 5 су прихватљиве, обзиром да испуњавају 

све обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке. 
 



Применом  критеријума најнижа понуђена цена Комисија је предлажила директору 
Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици да донесе следећу : 

 
О Д Л У К У 

 
Уговори о јавној набавци услуга – Услуге одржавања опреме за потребе Дома 

ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама додељују се: 
партија 2 – услуге одржавања електронске и фотографске опреме 
Драган Мудрић ПР велепродаја рачунара и опреме „INFOLAB-SM“  Сремска  
Митровица 
партија 5 – услуге одржавања опреме за јавну безбедност 
MBS SPEKTRUM DOO Sremska Mitrovica 
 

 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

.                                                       
   

          За наручиоца 
                                                                                             Дом ученика средњих школа 

                                                                                    Сремска Митровица 
                                          Директор Миленко Тодић  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


